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Rozdział 1

Przepisy ogólne

§1.

1. Niniejszy Regulamin wyborów w Polskim Towarzystwie Stomatologicznym (zwany dalej

,,Regulaminem") określa szczegółowe zasady oraztryb przeprowadzantawyborów w PTS
do wybieralnych władz PTS, jak równiez do Komisji Wyborczych i innych składów
kolegialnych PTS.

§2.

U żyte w Re gulaminie określe nia oznaczają:

1. Statut - Statut Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego,
2. PTS - Polskie Towarzystwo Stomatologiczne
3. Liczba mandatów - ogólna liczba delegatow na Walne Zebranię Delegatów PTS,
4. Liczba Delegatów - ltczba ważnie wybranych Delegatów na Walne Zebranię

Delegatów PTS,
5. Ogólna liczba członków władzy PTS - liczbaczłonków danej władzy w PTS, ustalona

na podstawie Statutu oraz stosownej uchwały;
6. Rejon wyborczy - grupa członków PTS posiadających czynnę prawo wyborcze,

wpisanych na listę rejonu wyborczego, określonego na podstawie przepisów prawa
powszechnie obowiązuj ącego, Statutu i stosownej uchwały.

'l. Zgromadzenie wyborcze - Walne Zębrante Delegatow, Walne Zebranie Członków
Oddziału, zwołane do przeprowadzenia wyborów lub głosujących nad wnioskiem o

odwołanie, zwołane w określonym miejscu i terminie,
8. Ogólna |iczba członków zgromadzenia wyborczego - |iczba członków PTS

umieszczona na liście członków rejonu wyborczego, liczbę delegatów na Walne
Zebranie Delegatów, ogólną liczbę członków władzy PTS,

9. Kandydat - kandydat na stanowisko we władzach PTS, posiadający bierne prawo
wyborcze,

10. Kworum wyborcze - określone przepisami, postanowieniami Statutu i stosownej
uchwały, ltczba członków zgromadzenia wyborczego, która jest uprawniona do
przeprowadzenia wyborów lub głosowania w trybie odwołania,

11. Zwykłra większość głosów -liczba głosów oddanych na kandydatalub za wnioskiem
w trybie odwołania,

12. Bezwzględna większość głosów - ltczba głosów oddanych na kandydata lub za
wnioskiem o odwołanie , co najmniej o jeden głos większą od sumy pozostałych ważnie
oddanych głosów,

13. Kwalifikowana większość głosów - ltczbę głosów oddaną na kandydata lub za
wnioskiem o odwołanie, większą od bezwzg|ędnej i zwykłej większości głosów,
określoną w uchwale,

l4. Komisja wyborcza * Główna Komisja Wyborcza PTS, Komisja WyborczaOddziału.



§3.
1. Wszelkie wybory w PTS odbywają się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej ltczbie

kandydatów t zachowaniu zasady równości.
2. Wybory Delegatów na Walne Zebranię Delegatów PTS są ponadto powszechne i

bezpośrednie dla członków zwyczajnych PTS.
3. Głosowaó można osobiście lub przezpełnomocnika.
4. Bierne prawo wyborcze w wyborach przeprowadzanychna Walnym Zebraniu Delegatów

PTS posiadają wszyscy członkowie zwyczajni PTS.
5. Czynne prawo wyborcze posiadają członkowie zwyczajni danego zgromadzenl,a

wyborczego.

§4.
1. Mandat: - delegata na Walne Zębranię Delegatów , - członka władzy wybieralnej w PTS,

- członka Komisji Wyborczej , - członka innych składów kolegialnych uzyskuje się na
okres kadencji z chwilą wyboru.

2. Mandat, o którym mowa w ust. 1, wygasa odpowiednio:

1) w momencie wygaśnięcia członkostwa w PTS,
2) w momencie rozpoczęcia Walnego Sprawozdawczo Wyborczego Zebrania

Delegatów PTS nowej kadencji w odniesieniu do mandatu delegata na Walne Zebranię
Delegatów,

3) z chwią dokonania wyboru następców.

§5.
Wyniki wyborów i wygaśnięcia mandatu obwieszcza odpowiednia Komisja Wyborcza.

§6.
1. Głosowanie w czasie zgromadzenia wyborczęgo odbywa się przy użyciu jednakowo

oznakowanych kart do głosowania, które powinny byc wtzucanę do urny wyborczej.
2. Wzory kart do głosowania stanowią załączniknr 1-6.

3, Wyboru dokonuje się przez wskazanie na karcie do głosowania kandydata lub
kandydatów, na których głosujący oddaje swój głos,

4. Głos uznaje się zaważny równieź wówczas gdy na karcie do głosowania nie znajduje się
wskazanie żadnego kandydata.

5. Głos jest nieważny, jeże|i|iczba wskazań na karcie do głosowania jest większa od liczby
mandatów do obsadzenia lub gdy karta do głosowania jest w całości przedarta.

6. Odbiór karty do głosowania i oddanie głosu każdorazowo potwierdza się na liście
uprawnionych do głosowania własnoręcznym podpisem.

7, Regulacje zawarlę w ust. 1 - 6 nie znajdują zastosowania, jeśli głosowanie odbywa się
pr zy uży ciu ur ządzeń e lektroni cznych.

§7.
Kworum wyborcze stanowi co najmniej 50% ogólnej liczby delegatów.
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§8.
Wybory sąważne, gdy spełnione sąłącznie następujące warunki:

1) zachowany zostń 30 dniowy termin pisemnego powiadomienia delegatow przed
terminem r ozp o częcia zebr ania

2) spełniony został vvymog kworum wyborczego,
3) określonych w § 3 niniejszego Regulaminu,

Ę bezwzględną większością głosow w wyborachnaPrezydenta PTS czy PrezesaOddziału
PTS,

5) zv,rykłą większością głosow członków pozostałychwładz PTS, Komisji wyborczych
czy innych składów kolegialnych w PTS,

6) liczba wybranych osób na stanowiska funkcyjne nie jest większa niż określona
Statutem.

Rozdzial2

Komisje wyborcze

§9.

1, Komisje wyborcze są właściwe w sprawach przygotowania i przeprowadzenia
wyborów we władzach PTS.

2. Komisje wyborcze są właściwe w sprawach przeprowadzęnia procedury odwoływania
członków władz PTS.

3, Komisje wyborcze są właściwe do ogłaszania Wnikow wyborów oraz ogłaszanta
wyników głosowania w trybie odwołania

4. Główna Komisja Wyborcza jest władna do rozstrzygania jako pierwsza instancja
protestów wyborczych.

5. Drugą instancją do rozstrzygania w sprawach protestów wyborczych jest Głowny Sąd
kolezeński.

6. Komisje wyborcze są wybierane podczas sprawozdawczo - wyborczego Walnego
Zebrania Członków Oddziału lub Walnego ZębraniaDelegatów PTS na okres kadencji.

7. Kadencja członków Komisji Wyborczej kończy się w momencie ukonstytuowania się
Komisji Wyborczej nowej kadencji, jednak nie wcześniej niż po zatwierdzeniu przez
Komisję Wyborczą wyników przeprowadzonych przez nią wyborów na
sprawozdawczo - wyborczym Walnym Zebraniu Delegatów, Walnym Zebraniu
członków oddziału.

§ 10.

Główna Komisja Wyborcza sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu, a
w szczegolności:

1) wydaje wytyczne i udziela wyjaśnień oraz informacji o przepisach prawa
wyborczego w Polskim Towarzystwie Stomatologicznym,

2) prowadzi kontrolę przeprowadzonych wyborów w Oddziałach PTS,
3) rozstrzyga w sprawach protestów wyborczych.
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Rozdział 3

Wybory we władzach PTS

§ 11.

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze PTS, zwoływane jest zgodnie ze Statutem nie
rzadziej niż raz na 4 lata.

§ 12.

1. Odpowiednia Komisja Wyborcza umięszczana liście w porządku alfabetycznym nazwiska
i imiona członków rejonu wyborczego.

2, Odpowiednia Komisja Wyborcza umieszczana liście w porządku alfabetycznym nazwiska
i imiona członków rejonu wyborczego członków stańujących w wyborach na
poszczegolne funkcje we władzach PTS.

3. Odpowiednia Komisja Wyborcza ustala w formie uchwały listę członków rejonu
wyborczego - człoŃów oddziału, Delegatów na Walne Zebranię Delegatów, na podstawie
listy członków PTS posiadających czynne prawo wyborcze według stanu na dzień 3I.
stycznia roku, w którym będąprzeprowadzone wybory.

§ 13.

1. Czynne i bierne prawo wyborcze na Walnym Zębraniu Delegatów posiadają:
1) Delegaci wybrani w oddziałach w stosunku 1 delegat nakażdątozpoczętąliczbę 50

członków oddziału.
2) Prezydenci Honorowi PTS.
3) Członkowie Honorowi PTS.

2, Bierne prawo wyborcze na Walnym Zębraniu Delegatow PTS posiadają również czynnt
członkowie zwyczajni PTS,

3. Mandat członkadanej władzy PTS wygasa przez:
1) Dobrowolne zlezygnowanie zgłoszone na piśmie do właściwego Zarządu Oddziału,

bądź do Zarządu Głównego PTS,
2) Skreślenia z listy członków z powodu nie opłacania składek członkowskich,
3) Wykluczenie ostatecznym orzeczęniem sądu koleżeńskiego,
4) Skazaniem prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo

popełnione z winy umyślnej bądź zastosowania przez sąd środka karnego w postaci
pozbawienia praw publicznych,

5) Śmierć członka.
6) Zakoiczenie kadencji, zgodnie z terminami określonymi w Statucie.
7) W wyniku skrócenia kadencji.

§ 14.

l. Kandydata do poszczególnych władz PTS, podczas zgromadzenia wybolczego, zgłasza
członek tego zgrom adzenia.

ż. Zgłoszenie powinno byó pisemnę t zawierac



1) Nazwisko i imię kandydata oraz jego tytuł lub stopień naukowy,
2) Nazwę właściwego Oddziału PTS,
3) Oznaczenie funkcji, stanowiska funkcyjnego, stanowiska we władzy PTS, do

której kandydat ma być wybrany,
4) Nazwisko, imię i podpis zgłaszającego, numer mandatu,

5) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie,
6) Zgłoszenie może dotyczyć kandydata nieobecnego na zgtomadzeniu wyborczym,
7) Uczestnicy zgromadzenia wyborczego mogązadawać pytania obecnym na

zebraniu kandydatom,
8) Kandydaci na stanowisko Prezydenta PTS są zobowiązani do przedstawienia

przebiegu swojej pracy zawodowej i społecznej oraz programu,
9) Wzór karty zgłoszenia kandydata zawiera zńącznik na 1 do Regulaminu.

§ 15.

1. Komisja wyborcza podczas zgromadzenia wyborczego sporządza listę kandydatów w
kolejności alfabetycznej zawierającej nazwisko, imię, tytuł lub stopień naukowy oraz
nazwisko i imię osoby zgłaszającej kandydata,

2. Zgromadzenie wyborcze napodstawie uchwńy zamykasporządzoną i przedstawioną przęz
członka komisji wyborczej listę kandydatów w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.

§ 16.

1. Nie można w równocześnie przeprowadzanych wyborach na WalnymZębranil Delegatów
kandydowac do rożnych władz PTS, za wyjątkiem kandydowania na delegata na Walne
Zebr anie Delegatów PTS.

2. Nie można w równocześnie przeprowadzanych wyborach do władz PTS kandydować na

r óżne stanowiska funkcyj ne.

§ 17.

l. Głosowanie w zgromadzęntach wyborczych organizuje odpowiednia komisja wyborcza,na
podstawie uchwały Zarządu Głównego PTS o terminie i miejscu Walnego Zebrania
Delegatów.

2. Odpowiednia komisja wyborcza przeprowadza głosowan|aw zgromadzeniach wyborczych
przy pomocy powołanej przez zgromadzenie wyborcze komisji skrutacyjnej. Członkowie
komisji skrutacyjnej nie mogą kandydowaó w danym zgromadzeniu wyborczym.

§ 18.

1. Do zadań komisji skrutacyjnej rejonu wyborczego należy w szczegolności:
1) zapewnienie tajności głosowania przeprowadzanego w rejonie wyborczym;
2) wydawanie, za pisemnym potwierdzeniem na liście członków rejonu wyborczego,

kart do głosowania i potwierdzanie oddania głosu przęz członków tego rejonu;

3) przyjmowanie od okręgowej komisji wyborczej głosów członków rejonu
wyborczego oddanych w drodze korespondencyjnej i umieszczanie ich w urnie;

4) obliczanie oddanych głosów;
5) przedstawienie wyników głosowania;
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6) sporządzenie protokołu głosowan ia zawier ającego :

") nazwęi oznaczenie zgtomadzenia wyborlzęEo, które dokonuje wyboru, datę
i miejsce głosowania;

b) termin głosowania w wyznaczonym miejscu oraz w drodzę
korespondencyjnej;

c) skład komisji;
d) liczbę osób uprawnionych do głosowania;
e) liczbę osób, którym wydano karty do głosowania;

0 liczbę osób, które głosowały w drodze korespondencyjnej;
g) wskaźnik procentowy liczby członków rejonu wyborczego uczestniczących

w głosowaniu w odniesieniu do ogolnej liczby członków tego zgromadzenia
wyborczego;

h) liczbę oddanych głosów;
i) liczbę głosów ważnych, w tym liczbę głosów wstrzymujących się;
j) liczbę głosów nieważnych;
k) liczbę głosów ważnię oddanych naposzczęgólnych kandydatów;
l) wynik głosowania;
m) wynik losowania;
n) podpisy człoŃów komisji.

2,Wzor protokołu zprzeptowadzonego głosowania stanowi załączniknr 2 do Regulaminu.

§ 19.

l. Wyboru członków władz PTS z zasttzężęniem ust 2. dokonuje się zwykłą większością
głosów.

2. Wyboru Prezydenta PTS, Prezesa Oddziału PTS dokonuje się bezwzględną większością
głosów.

3. Jeżeli w pierwszej turze jedyny kandydat, o którym mowa w ust. 2, nie otrzymŃ
bezwzględnej większości głosów przeprowadza się nowe wybory.

4. W przypadku gdy w pierwszej turze głosowania nie dokonano wyboru przeprowadza
się drugą turę, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy uzyskali kolejną
naj większą liczbę głosów.

5. W drugiej turze głosowania, wybrany zostaje kandydat, który uzyskń bezwzględną
większość głosów.

6. Jeżęli w drugiej turze głosowania kandydat nie zostanie wybrany, przeprowadza się
nowe wybory.

7 . Wybory na stanowiska o których mowa w ust 2. dokonuje się przed wyborem członków
pozostałych organów.

§ 20.
1. Walne Zebranię Delegatów wybiera komisję mandatową w liczbie nie mniejszej niz

2 osoby.
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2. Komisja mandatowa pełni obowiązktpodczas zgromadzenia wybotczęgo, które ją
wybrało.

3. Do zadań komisji mandatowej należy:
1) ustalenie liczby członków obecnych nazgromadzeniu wyborczym;
2) stwierdzenie uprawnienia zgromadzęnia wyborczego do przeprowadzenia

wyborów lub głosowania w trybie odwołania;
3) sporządzenie protokołu zawierającego:

a) nazwę, datę i miejsce zębrania wyborczego,
b) skład komisii,
c)liczbę osób uprawnionych do udziału w zgromadzęn|uwyborczym,
d) liczbę osób obecnych na zgromadzeniu wyborczym,
e) wskaźnik procentowy liczby członków obecnych na zgromadzęniu wyborczym,
do ogolnej liczby członków tego zgromadzenia wyborczego,
f) informację o poprawności powiadomienia członków zgromadzenia o terminie i
miejscu zębrania wyborczego na podstawie pisemnej informacji właściwej komisji
wyborczej,
g) stwierdzenie wazności lub niewazności zgromadzenia wyborczego,
h) podpisy członków komisji.

4. Wzór protokołu komisji mandatowej zgromadzenia wyborczego stanowizałączniknr 3

do regulaminu.

§ 21.

1 . Walne Zębrante Delegatów wybiera komisj ę skrutacyj n ą, w liczbie nie mniej sz ej niz
3 osoby, powterzając jej przeprowadzenie głosowania.

2. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach, do których
przeprowadzenta zostali wybrani lub w stosunku do których przeprowadza się
głosowanie w trybie odwołania.

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) przygotowanie kart do głosowania na podstawie listy sporządzonej przęz komisję

vłyborczą, aw przypadku zebrania rejonu wyborczego - przez sekretarza zebranią.
2) wydawanie, za pisemnym potwierdzeniem, kart do głosowania uprawnionym do

gło sowani a czło nkom zgr omadzeni a wyborcze go ;

3) przyjmowanie od uprawnionych do głosowania członków zgromadzenia
wyborczego kart do głosowania;

4) obliczanie oddanych głosów;

5 ) sporządzenie protokołu gło sowan ta zawierające go :

a) nazwę, datę i miejsce zębrania wyborczego,
b) skład komisji,
c) liczbę osób uprawnionych do głosowania,
d) liczbę osób, którym wydano karty do głosowania,
e) Iiczbę oddanych głosów,

I liczbę głosów ważnych w tym liczbę głosów wstrzymujących się,
g) Iiczbę głosów niewaznych,
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h) liczbę głosów ważnię oddanych na poszczególnych kandydatów lub w sprawie

wniosku o odwołanie,
i) wynik głosowania,
j) liczbę niewykorzystanych kart do głosowania,
k) podpisy członków komisji;

6) przedstawienie wyników głosowania.

4. Wzor protokołu komisji skrutacyjnej zgromadzenia wyborczego stanowi zńącznik 4

do regulaminu.

§22.

Przewodniczący odpowiedniej komisji wyborczej na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej
bez zbędnej zwłoki obwieszcza wyniki wyborów. Protokół odpowiedniej komisji wyborczej
podpisują wszyscy członkowie tej komisji.

Rozdział 4
Rozpatrywanie protestów przeciwko ważności wyborów

§ 23.
1. Przeciwko ważności wyborów może być wniesiony protest z zarzutem naruszenia

postanowień Statutu, obowiązujących w PTS regulaminów, przepisów prawa czy
niewłaściwego ustalenia wyników wyborów.

2, Protest moze wnieśc na piśmie członek właściwego zgromadzenia wyborczego lub
przewodnic zący właściwej komisj i wyborczej.

3. Główny Sąd Kolezeński pozostawia bez da|szego biegu protest wniesiony przez osobę do
tego nie uprawnioną.

4. Główny Sąd Koleżeński rozstrzyga protesty przeciw wazności wyborów
przeprowadzonych pr zez zgr omadzenie wyborcze.

5. Protest wnosi się za pośrednictwem komisji wyborczej, która ogłosiła wyniki wyborów, w
ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.

6. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzńy otaz przedstawić lub wskazać
dowody, na których opiera swoje zarzuty.

7 , Komisja wyborcza bezzwłocznie przeprowadza postępowanie wyjaśniające i wydaje opinię
w sprawie, nie później niżw ciągu 7 dni od daty otrzymania protestu.

8. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje protest w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania i
wydaje postanowienie w przedmiocie ważności wyborów.

9. W razię stwierdzenia, że podczas wyborów nastąpiło mające wpływ na wynik wyborów
naruszenie przepisów prawa, postanowień Statutu, obowiązujących w PTS regulaminów,
Głowny Sąd Koleżeński wydaje postanowienie o stwierdzeniu niewazności wyborów oraz
wygaŚnięciu mandatów w zakresie unieważntęnta i przekazuje je wnoszącemu protest i
właściwej komisji wyborczej.

10. Od postanowienia Głównego Sądu Koleżeńskiego w przedmiocie protestu nie przysługuje
środek odwoławczy,
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1 1. W składzie Głownego Sądu Koleżeńskiego rozpatrującego protest nie moze uczestniczyć
członek sądu, którego protest dotyczy.

12. Główny Sąd Koleżeński wydaje postanowienie w sprawach wyborczych w składzie 3
osobowym.

13. Właściwa komisja wyborcza na podstawie postanowienia, o którym mowa w ust.9,
ponownie o głasza wybory.

§ 24.
Postanowienia niniejszego Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie do wŁadz Oddziałów
PTS i Sekcji Specjalistycznych PTS, jak również do innych składów kolegialnych w PTS.

§ 25.

1, W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
po stanowieni a Statutu or az przepisy prawa p owszechni e obowiązuj ąc e go.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje w PTS od dnia 27 .l1,202I
3. Postanowienia Statutu są nadrzędne względem postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Interpretacji postanowien zawartych w niniejszym Regulaminie dokonuje Główna

Komisja Wyborcza.

Radca prawny dr Natalia Krei
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